
Quotes 

• La temporada va d'octubre a juny (8 mesos).  

• El preus: 

ACTIVITAT PREU SOCI AMPA PREU NO SOCI AMPA 

VOLEIBOL 15€/mes 18€/mes 

FUTBOL SALA 15€/mes 18€/mes 

DANSA 15€/mes 18€/mes 

TEATRE 6€ (tot el curs) 10€ (tot el curs) 

BATUCADA 6€/mes 10€/mes 

• Els germans tindran un descompte del 50%.. 

• La quota inclou l’assegurança esportiva dels esportistes. 

• Els equipaments no estan inclosos.  

• El pagament de les quotes s’ha d’efectuar mitjançant un ingrés a compte, transferència 
bancària (necessari portar el comprovant). Les famílies que ho facin en efectiu ho 
podran fer través de l’AMPA de l’INS Badia del Vallès.  

• Quan es faci l’ingrémcabezas de les quotes cal especificar el nom del vostre fill/a i 
l’activitat que realitza. El número de compte és el següent: 

ES44 0182 1781 9102 0155 0743 

• Aquelles famílies que vulguin canviar la forma de pagament ho hauran de parlar amb 
coordinació tècnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Col·labora: 

 
      

AMPA Institut de Badia del Vallès 

 

ESPORT ESCOLAR 
BADIA DEL VALLÈS 

2017 / 2018         



 
  

Dades de  
l’esportista 

 

Nom:_____________________________________________________ 

Cognoms:_________________________________________________ 

Data de naixement:_____________________ curs: ______________ 

Institut / Escola: __________________________________________ 

DNI: _____________________________________________________ 

Seguretat Social: _________________________________________ 

Adreça:__________________________________________________ 

CP:__________________ Municipi:____________________________ 

Telèfons de contacte:_________________ /___________________ 

Email:____________________________________________________ 

 

Autorització 
 
  Jo, _________________________________________________amb DNI ______________________________ 
 
  com a pare, mare o tutor, autoritzo a _________________________________________________________ 
 
 amb el número de targeta sanitària____________________________________________________________ 
a realitzar l’activitat esportiva amb l’AEE INS Badia del Vallès i per què sigui possible fer el pagament de 
la quota els rebuts siguin cobrats al següent número de compte: 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Ingrés a compte:   �   Ingrés en efectiu:   � 
 
 
Signatura: 

 

 

L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR INS BADIA VALLÈS organitza les activitats esportives que es 
realitzen a les instal·lacions de l’Institut en horaris de tarda. Per a aquest curs ofereix les 
següents propostes molt interessants. 

01.  DANSA 
 Diverteix-te ballant i fent esport. Tendències de ball, 
Dancehall, streetdance, Hip hop... 
 

 

• Dimarts i dijous  de 16h a 17h 

• Inici dels entrenaments 26 de setembre 

02. VOLEIBOL  
(equip mixte) 
Dos dies d’entrenament, preparació física, entrenaments 
de tècnica i tàctica. Competició al Consell Esportiu. Partits 
setmanals contra altres instituts. 
 

 
 

• Dilluns i dimecres de 16 a 17h  
• Inici dels entrenaments 25 de setembre 

03. FUTBOL SALA 
Dos dies d’entrenament, preparació física, entrenaments 
de tècnica i tàctica. Competició al Consell Esportiu. Partits 
setmanals contra altres instituts. 
 

 
 

• Dimarts i dijous de 16 a 17h 

• Inici dels entrenaments 26 de setembre 

04. TEATRE 
Si t’agrada el teatre i els musicals. ...  La diversió està 
assegurada. 
 

 
 

• Dimarts de 17h a 18h 

• Inici de les classes 26 de setembre 
 

05. BATUCADA 
Descobreix i món de la percusió. ... participa de la festa. 
 
 

 
 

• Dijous de 17h a 18h 

• Inici de les classes 5 d’octubre 
 

 


